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På det senaste kom-
munfullmäktige 
vann vår motion om 

LOVen gehör. Motionen 
handlar om det eventu-
ella införandet av LOVen 
i Ale kommun och att om 
den  skall införas skall det 
beslutet tas i kommunfull-
mäktige. Nu kan man undra 
varför man diskuterar den 
frågan nu? LOVen är ju 
redan införd i Ale, svaret 
är att den 17 januari 2012 
lämnade Vänsterpartiet 
Ale in en motion i kom-
munfullmäktige. Motionen 
var på tre meningar och var 
tydlig, vi anser att om Ale 
skall införa LOVen skall det 
beslutet tas i kommunfull-
mäktige. Det har med andra 

ord tagit ca 1,5 år att bereda 
denna motion för att få den 
tillbaka till kommunfullmäk-
tige. Den borde rent logiskt 
kunna tas på det efter föl-
jande mötet i februari eller 
mars. Motion tar inte ställ-
ning mot eller för LOVen, 
motionen säger inte att det 
är olagligt att beslutet om 
LOVen någon annanstans 
än kommunfullmäktige utan 
bara att vi anser att beslu-
tet ska tas i kommunfull-
mäktige. En väldigt enkel 
motion som man valde att 
vänta med tills efter LOVen 
var genomförd. Varför man 
gjorde på detta sätt kan man 
bara spekulera i, men det var 
så man gjorde. En majoritet 
i kommunfullmäktige ansåg 

att motionärerna hade rätt i 
att frågan om LOVen skall 
avgöras i fullmäktige. Det 
är naturligtvis olyckligt att 
detta beslut nu tas efter att 
LOVen har genomförts i 
Ale. Men snart skall kom-
munfullmäktigeledamöterna 
få avgöra om Ale skall ha 
LOVen. Då får alla partier 
äntligen ta ställning om LO-
Ven och beslutet kommer 
att vara korrekt fattat.

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale 

Ingmarie Torstensson
Vänsterpartiet Ale

V:s motion om LOVen fi ck gehör

Ale kommun har 
gjort sig av med en 
både kompetent och 

uppskattad chef.  VARFÖR, 
frågar sig många av oss som 
arbetar/har arbetat tillsam-
mans med henne. Vilka 
politiker har krävt hennes av-
gång? Jag har haft förmånen 
att samarbeta med Annika 
Sjöberg under många år. Jag 
har också samarbetat med 
fl era av hennes föregångare. 
Jag påstår att vi aldrig haft en 
mer kunnig och kompetent 
chef inom skolväsendet i Ale. 
Tror de politiker som avsatt 
henne att vi skall få någon 
person som göra ett bättre 
arbete? Vad är det som hon 
inte skött på bästa sätt med 
de förutsättningar som ställt 
till hennes förfogande. Jag 
har suttit med på de fl esta 
nämnmötena de senaste åren 

och hört vilka uppdrag som 
getts till sektorschefen. Jag 
kan inte komma på något 
som inte blivit utfört. Har 
hört rykten om att man inte 
kan acceptera Annika Sjö-
berg eftersom hon inte är pe-
dagog. Kan berätta att även 
jag var kritisk när Annika 
Sjöberg först blev tillför-
ordnad chef just med tanke 
på att hon inte hade någon 
pedagogisk utbildning. När 
det gått en period och jag 
sett hennes förmåga att sätta 
sig in i det komplexa arbetet 
kunde jag bara konstatera 
att jag haft fel. Detta har 
jag berättat för många. Nu 
tillhör jag dem som med stor 
oro ser fram emot hur det 
skall gå för skolan i Ale. Jag 
tror inte att omsättningen 
på chefer blir mindre nu när 
de förlorat sin omtyckta och 

kunniga ledare.
Min förhoppning är 

nu att Annika Sjöberg får 
högsta möjliga ersättning 
som kompensation för hur 
Ale kommun har behandlat 
henne. Jag vet att jag får vara 
med och betala. Vi måste ta 
ansvar för det några politiker 
ställt till med.  Är det någon 
annan i kommunledningen 
som vi Alebor skulle behöva 
byta ut? 
Jag vill också gratulera den 
som kommer att anställa 
henne. En bättre person kan 
ni inte få tag i!

Christer Engström
Pensionär

Före detta ordförande 
i Lärarförbundet Ale

I Sverige har vi unika system för hälsovård i 
form av exempelvis barnhälsovård, skolhäl-
sovård och företagshälsovård. Genom 

detta förebyggande arbete har vi bland värl-
dens lägsta mödradödlighet och spädbarns-
dödlighet. Med allt fl er äldre så är det dags 
för ett initiativ för att skapa trygghet även 
hos äldre. I Centerpartiets Sverige skall det 
inte spela någon roll var du bor för din hälsa 
på ålders höst. Kunskapen fi nns kring hur 
vi främjar en god hälsa också hos äldre, men 
det är ett område där det saknas ett nationellt 
initiativ. Centerpartiet anser att det är dags att 
se till att dessa goda resultat kan komma alla 
äldre svenskar till dels.

I Nordmalings kommun har ett program 
för äldres hälsa program genomförts under 
två års tid med mycket positiva resultat. Där 
fick ”friska” pensionärer, över 75 år, råd av en 
distriktssköterska och en hemtjänstassistent, 
genom två hembesök per år, om levnadsvanor, 
risker i hemmiljön och information om vanliga 

sjukdomar bland äldre. Efter programmet 
kunde man, genom en utvärdering gjord av 
Statens Folkhälsoinstitut, konstatera ett flertal 
direkta positiva hälsoeffekter på den grupp 
som deltagit i programmet.

• Vid första mötet uppgav 10% av 
pensionärerna att man var ganska eller mycket 
missnöjd med sin tillvaro. Vid fjärde besöket 
hade andelen minskat till 1,5%.

• Andelen som uppgav att man ofta kände 
sig trött halverades under programperioden, 
samtidigt som färre använde sömnmedicin.

• Andelen som upplevde att man led av 
värk av något slag minskade kraftigt, bland 
kvinnorna från 35% vid första besöket till 23% 
vid det sista och för männen från 26% vid 
första till 18 % vid sista.  

• Nästan 79% av pensionärerna uppgav att 
man motionerade dagligen vid första besöket. 
Vid sista var siffran 85%, något som får ses 
som en anmärkningsvärt hög andel sett till 
att åldern på de deltagande pensionärerna var 
mellan 75 till 98 år.

• De akuta läkarbesöken på vårdcentralen 
påverkades också. Bland den grupp 
pensionärer som inte ingick i programmet 
gjorde 8,3% akuta läkarbesök under de sista 
tre månaderna av programmet. Bland de 
pensionärer som deltagit i programmet låg 
siffran på 4,0%.

• Även hemtjänstinsatserna/hemtjänstbe-
hovet var lägre i den grupp som deltog i pro-
grammet.

Centerpartiet vill införa motsvarande pro-
gram för äldres hälsa i hela landet. Var du bor 
skall inte avgöra dina möjligheter till en trygg 
ålderdom. 

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborg

Hans Dahlgren
Ordförande Centerpartiets välfärdsgrupp

Cecilia Andersson
Regionstyrelsen Västra Götaland

Mycket prat om 
skolorna nu, oro-
ligheterna sprider 

sig i hela skolväsendet.
Frågan är hur lätt det 

är att vara lärare i dagens 
skola.

Respekten är som bort-
blåst från barnens sida inför 
lärarna, redan i småskolan.

Har egna barn i småsko-
lan och redan ifrån första 
klass hör man hur barn 
kastar ur sig de hemskaste 
kommentarer till vuxna och 
varandra.

Har man problem i sitt 
barns klass och försöker 
få något svar vad som kan 
göras, så bollas du mellan 
läraren och rektorn varpå 
inget händer.

Finns det ingen som 
helst plan hur man ska gå 
tillväga när man har pro-
blemklasser?

Resurser skickas hit 
och dit, men frågan är om 

många av problemen inte 
skulle kunna lösas hemifrån 
om vi föräldrar hade lagt 
ner mer tid på våra barn 
istället för att lägga över allt 
ansvar på skolan.

Samhället förändras och 
konsumeringen ökar, du 
har inte längre en gammal 
skruttig bil och lägenhet.

Man ska nu ha varsin bil 
och gärna en stor villa och 
när barnen går på dagis så 
har de redan en telefon och 
en dator.

Föräldrarna ska båda 
jobba heltid och gärna lite 
till, barnen går långa dagar 
på fritids och kommer 
sedan hem där det jäktas 
för att få ihop middag för 
att sedan jäkta iväg till nästa 
aktivitet.

Hur mycket kvalitativ tid 
med sina föräldrar får ett 
barn idag?

Orolig förälder

– Föräldrar måste ta mer ansvar
Inte enbart skolans fel

Tryggt åldrande oavsett var du bor Är detta Ale kommuns 
största misstag?

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 19 juni 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 18.00. OBS! Tiden.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

•  Tertialrapport 1, per april 2013, Lilla 
Edets kommun

•  Mål- och Resursplan 2014 samt flerårs-
plan för 2015 - 2016

•  Ändring av bolagsordning och ägardirek-
tiv för SOLTAK AB samt godkännande av 

 aktieägaravtal
•  Ansökan om medlemskap i kommunal-

förbundet Tolkförmedling i Väst

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 12 juni 
2013.

Träffa kommunalråd 
och riksdagsledamot 
på Café Molin, 
Albotorget.

Paula Örn Christina 
Oskarsson

Vad är bäst i Skepplanda?
–Vi vill veta vad du tycker

P.S Kan du inte nu på 

på ett café i Ale en fredag 
i månaden fram till 
valet. D.S– det nya namnet på den offentliga primärvården

Mellan vecka 25 - 34 har 
Närhälsan i Skepplanda 
stängt, under tiden är du 
välkommen till Närhälsan 
i Älvängen.

Trevlig sommar 
önskar vi!


